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الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  معالجة لغات طبيعية 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 رحمه فهد  ابو زفره1201620003

2 نور مرعي  ابوالعنب2201610044

3 محمد همام احمد رامز  التكريتي3201610324

4 محمد عماد  الحوراني4201810335

5 دانه هشام  الكيالني5201610830

6 ياسر محمد سامر  نور هللا6201430008

7 جورج وديع  ايوب عربش7201610948

8 ميشيل الياس  ميشيل عوض8201610726

9 محمود أحمد  يحيى9201610841

10 أحمد هشام محمد فادي  مجاهد10201620192

11 وائل محمد كمال  الحداد11201610807

12 عبد الرحمن رضوان  الزيبق12201610946

13 احمد عثمان  الشايب13201610768

14 عبد الرحمن محمد مروان  بعيوني14201620029

15 محمد ياسين محمد نبيل  حسنين15201510414

16 محمد عماد مازن  عجاج الكردي16201620023

17 عبد الستار احمد  الكسم17201710413

18 حمزه جهاد  البريدي18201610176

19 شام أحمد  البقاعي19201610403

20 آالن محمد طه  حسين20201610805

21 النا محمد سامر  أحمد عبد هللا21201620013

22 مجدي محمد عدنان  عكاش22201610287

23 طارق محمد عدنان  هيكل23201610388

24 عباده رياض  بقله24201620045

25 سلوان اسامة  عرار25201610441



ICE 14: رقم القاعة 

اسم الطالبم رقم المقعدرقم الطالب

01/02/2021 NLP

الجامعـة العربية الدوليـة الخاصة

Faculty of Informatics Engineeringكليـة الهندسـة المعلوماتيـة واالتصاالت

جدول توزيع الطالب على القاعات

20201: النهائي  الفصل الدراسي : اإلمتحان 

:تاريخ االمتحان  معالجة لغات طبيعية 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 هال سامر  قصاب26201620247

2 عبد هللا ميسر  المفلح27201610974

3 محمد عمر محمد بشار  الكور28201410070

4 عالء بشار  صفر الحلبي29201610959

5 محمود مازن  عبد الرحيم30201610384

6 احمد معتصم  محمد31201810342

7 فادي عدنان  سعد32201510754

8 علي محمد غسان  عيسى33201620041

9 عمر عبد الحكيم  زعيتر34201620177

10 عدنان أحمد عالء  أصفري35201610724

11 محمد عيد ماهر  دباح36201610983

12 مختار أحمد  القصار37201510015

13 كريم مطاع  كوسا38201510724

14 عبد هللا معن  تالوي39201620014

15 أيه هللا سمير  خانجي40201620053

16 براء عبد الرحمن  ابوخليل41201610793

17 ضياء عدنان  القباني42201510192

18 عبد الرحمن مازن  قصيباتي43201620159

19 يزن عمر  سكر44201420081

20 محمد اياد ناصر  عكاش45201620151

21 هيا نبيل  سعدي46201610855

21 هيا نبيل  سعدي47201610855

22 يوسف هادي  عطية48201610362

23 رشا محمود  البزرة49201710268

24 محمدعمر محمديوسف  طربوش50201610536

25 عمرو توفيق  شبيب51201510190

26 يحيى مأمون  قريعيه52201620288

27 غنى مأمون  نحالوي53201610853

28 لونا رياض  مرزوق54201610297

29 ميار بشير  الزركي55201610032

30 محمد وائل محمد فايز  الحلبي56201510282

31 محمد بالل محمد نبيل  المالح57201510477

32 غيث محمد ايمن  شاميه58201610122



33 رؤى محمدأمين  االعرج59201610392

34 علي عز الدين  الكوسا60201610949


